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Título da atividade: Limpeza e diversão.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas (EI02CG02). 

 

Resumo: 

Compreender o trânsito e como utilizar os meios de transporte com consciência deve ser 

estimulado desde cedo. Na educação infantil, as aprendizagens são construídas e 

assimiladas mediante a brincadeira e o trabalho com a ludicidade, assim, buscando 

propiciar momentos que vão ao encontro desta ideia instigaremos a utilização da 

imaginação para impulsionar aprendizagem e diversão. 

 

Preparação 

Materiais: 

Com uma bacia, água e esponja, vamos criar um lava-rápido para higienizar o meio de 

transporte do brinquedo (meio de transporte) escolhido pela criança. 

 

Espaços: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Os ambientes ao ar livre seriam ideais para o desenvolvimento desta atividade, indicam-

se as áreas externas, porém, sintam-se à vontade para escolher a melhor opção entre 

suas possibilidades.   

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos.  

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra interesse e entusiasmo ao participar da atividade e se locomover 

para procurar o lava-rápido, se interage oralmente, se demonstra autonomia em 

higienizar o brinquedo e fazer a escolha do objeto a ser utilizado. 

 

O que fazer durante? 

Inicilamente, proponha escolher um meio de transporte de brinquedo que a criança possua para 

participar da brincadeira e instigue a curiosidade dela dizendo que na casa de vocês há um lava-

rápido escondido. Convide a criança para procurar e lavar o meio de transporte escolhido asssim 

que encontrar.  

Durante a procura, passeie pela casa empurrando o objeto escolhido e imaginando que estão 

passeando na rua, pare em alguns momentos dizendo que o semáforo está vermelho e os 

pedestres precisam passar. Utilize a imaginação para tornar o momento lúdico e divertido.  

Permita que a criança se expresse e faça escolhas, auxilie na compreensão das regrinhas de 

trânsito e reforce a importância de respeitá-las para própria segurança e das demais pessoas que 

se locomovem pelas ruas. 

*Um vídeo explicativo será encaminhado aos pais/responsáveis por meio de ferramenta de 

comunicação virtual, com intuito de nortear o desenvolvimento da atividade. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 


